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Nesta apresentação 



Introdução 



Por que estudar a linguagem da hotelaria? 

Turismo – fenômeno econômico, cultural e social 

Hotelaria – componente essencial  
do turismo 

Grande demanda por traduções 

Experiência pessoal como tradutora 

Escassez de recursos terminológicos 



O tradutor 

Atividade crucial = produção textual na língua-alvo 

 

 Tradução de equivalentes ou sugestões 

 Exemplos de uso (contexto) 

 Padrões linguísticos e textuais (= tradução natural) 

 Informações adicionais (frequência, problemas de tradução, 
 dados culturais, etc.) 

            
 



Fundamentação teórica 



Linguística de Corpus 

 Observação da linguagem natural 

 Linguagem = sistema probabilístico 

 Primazia de dados empíricos 

 Corpus 



Convencionalidade e Tradução 

 Língua apresenta padrões de uso vinculados à 
situação de ocorrência 

 

 
   Equivalência pelo contexto = tradução natural 

 

complimentary breakfast 

 
café da manhã de cortesia? 

café da manhã incluído na diária 



Colocações 

significado de uma palavra não é fixo e independente, mas 
está fortemente relacionado ao seu contexto e às demais 
palavras com as quais co-ocorre (Firth, 1957). 

Princípio idiomático (Sinclair, 1991) 

 Co-ocorrência de duas ou mais palavras em um texto (intervalo R4 – L4); 

 Co-ocorrência estatisticamente relevante (palavra-chave); 

 Tipologia: 

• Substantiva (room rate) 

• Adjetiva (luxurious room) 

• Verbal (book a room) 

• Adverbial (fully appointed room) 

 

 

 



Terminologia Textual 

texto 

Abordagem 
descritiva 

Aspectos 
linguísticos 

Aspectos 
textuais 

Aspectos 
pragmáticos 



Metodologia 





Metodologia 

Abordagem semiautomática para extração das colocações 

 

            
 

Análise qualitativa dos dados 



Procedimentos 
Colocações em inglês 
 gerar uma lista de palavras-chave do corpus; 

 gerar uma lista de colocados da palavra-chave selecionada; 

 gerar uma lista de clusters da palavra-chave; 

 gerar e analisar as linhas de concordância da palavra; 

 validar os candidatos segundo os critérios estabelecidos (frequência, 
estatísticas, linhas de corte, análise dos contextos). 

 

Equivalentes em português 
 identificar um equivalente prima facie (listas de colocados); 

 analisar concordâncias por meio do corpus etiquetado; 

 linhas de concordância a partir dos padrões imediatos. 

 

Elaboração da entrada para o glossário 
 

 

 

 



Resultados e proposta de glossário 



Resultados 

room 
  Palavra-chave mais frequente no corpus (6.383 ocorrências) 
  Palavra rica em conteúdo, diversos colocados (+ 30 colocações) 
 

Estrutura do glossário 
  Colocações e equivalentes 
  Informações adicionais (frequência, variações da   
colocação, remissivas, exemplos) 
  Notas ao tradutor 
  Informações adicionais Você sabia? 



titulo 
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Considerações finais 



• verificamos um abismo entre as obras oferecidas, as necessidades do 
tradutor e a linguagem real de uso no âmbito da hotelaria; 

• as colocações constituem um fenômeno difuso na língua de 
especialidade, confirmando a tendência fraseológica da linguagem 
(princípio idiomático); 

•  uma terminologia in vivo, de cunho essencialmente descritivo, mostrou-
se adequada para a elaboração de uma proposta terminográfica mais 
próxima da realidade da língua em uso e das necessidades do tradutor. 

•  um estudo aprofundado de room mostrou-se suficiente para ilustrar 
nossa proposta de glossário e suscitar inúmeras reflexões sobre o fazer 
terminológico aqui proposto. 



sandranavarro04@yahoo.com.br 

Dissertação disponível em:  
http://www.teses.usp.br/teses  
 

Thank you for staying with us! 

http://www.teses.usp.br/teses

